
ZAŁĄCZNIK nr 2

do Uchwały nr  

Rady Miasta Konina

z dnia 5 grudnia 2018 roku

 Limit wydatków bieżących roku 2018 na  programy  finansowane

 z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

o finansach publicznych

w złotych

                  2018 rok

Lp. Nazwa programu, cel i zadanie Jednostka organizacyjna Okres 

realizacji Środki budżetu państwa; 

środki własne gminy

Środki z EFS ; 

WRPO, inne

Zadania gminy 362 412,55 3 508 063,76

1.

Europejski Fundusz Społeczny - Wielkopolski 

Regionalny Program  Operacyjny na lata 

2014-2020

Urząd Miejski w Koninie

cel: rozwój przedsiębiorczości oraz poprawa 

sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy w M. 

Koninie

 projekt pt.  "Bądź przedsiębiorcą w Koninie - 

dotacja czeka"  (rozdz.85395)
2016-2018 35 144,99 199 155,01

2.
Fundusz Spójności - Program  Operacyjny 

Pomoc Techniczna 2014-2020
Urząd Miejski w Koninie

cel: ożywienie gospodarcze i zwiększenie 

atrakcyjności inwestycyjnej Starówki

 projekt pt.  "Rewitalizacja konińskiej Starówki - 

opracowanie lokalnego programu rewitalizacji 

na lata 2016-2023 wraz z modelowym 

pilotażem"   (rozdz.75095)

2016-2018 47 379,10 174 783,46

3.

Europejski Fundusz Społeczny - Wielkopolski 

Regionalny Program  Operacyjny na lata 

2014-2020

Miejski Ośrodek Pomocy 

Rodzinie w Koninie

cel: zwiększenie szans na świadome 

rodzicielstwo rodzin biologicznych mających 

problemy opiekuńczo-wychowawcze i 

zwiększenie potencjału opiekuńczo-

wychowawczego rodzin zastępczych

 projekt pt.  "Wspiera.MY"  (rozdz.85395) 2016-2018 62 175,97 316 332,06
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                  2018 rok

Lp. Nazwa programu, cel i zadanie Jednostka organizacyjna Okres 

realizacji Środki budżetu państwa; 

środki własne gminy

Środki z EFS ; 

WRPO, inne

4.
Programu ERASMUS+ Akcja 2: Partnerstwa 

strategiczne – współpraca szkół 

Przedszkole nr 32 z 

oddziałami integracyjnymi 

w Koninie

cel: wzrost kompetencji emocjonalno-

społecznych i międzykulturowych u 200 dzieci 

w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym z 

krajów partnerskich poprzez zastosowanie 

innowacyjnych metod i form pracy

projekt pt. „Inteligencja emocjonalna kluczem 

do sukcesu dziecka”  (rozdz.80195)
2016-2019 0,00 83 665,68

5.
Europejski Fundusz Społeczny - Program  

Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Przedszkole nr 32 z 

oddziałami integracyjnymi 

w Koninie

cel: podniesienie jakości  pracy przedszkola 

poprzez wdrożenie co najmniej 4 nowych, 

innowacyjnych metod pracy z dzieckiem, w tym 

niepełnosprawnym i pochodzącym ze środowisk 

zaniedbanych

 projekt pt. "Europejski wymiar przedszkolnej 

edukacji"  (rozdz.80195)
2016-2018 0,00 30 687,78

6.
Program Edukacyjny Erasmus+ Akcja 1 

Mobilność  edukacyjna

Przedszkole nr 32 z 

oddziałami integracyjnymi 

w Koninie

cel: podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności 

kadry pedagogicznej i pracowników w zakresie 

wszechstronnego rozwoju dziecka, kształtowania 

jego osobowości i kompetencji społecznych oraz 

wyposażenia go w umiejętności niezbędne do 

funkcjonowania w współczesnej rzeczywistości

 projekt pt. "Stawiamy na rozwój"  

(rozdz.80195)
2017-2019 0,00 121 770,16

7
Programu ERASMUS+ Akcja 2: Partnerstwa 

strategiczne – współpraca szkół 

Szkoła Podstawowa nr 15 

im. Polskich 

Olimpijczyków w Koninie 

cel : rozwijanie kompetencji językowych 

uczniów i wdrażanie nowoczesnych metod 

nauczania przez kadrę szkolną.

Strona 2



                  2018 rok

Lp. Nazwa programu, cel i zadanie Jednostka organizacyjna Okres 

realizacji Środki budżetu państwa; 

środki własne gminy

Środki z EFS ; 

WRPO, inne

projekt pt. „Creative Teaching Methods 

Applying Film and Drama At School” 

(„Kreatywne metody nauczania z zastosowaniem 

filmu 

i elementów dramy”  (rozdz.80195)

2017-2019 72 729,54

8.
Programu ERASMUS+ Akcja 2: Partnerstwa 

strategiczne – współpraca szkół 

Przedszkole nr 32 z 

oddziałami integracyjnymi 

w Koninie

cel:  wsparcie nauczycieli w dostarczaniu 

atrakcyjnych i skutecznych środków 

edukacyjnych, które pozwolą rozwijać 

podstawowe umiejętności  każdego dziecka oraz 

rozwijanie u dzieci logicznego myślenia i 

kreatywności;

 projekt pt. "Zostań mistrzem - myśl kreatywnie"  

(rozdz.80195)
2017-2019 0,00 110 599,51

9.

Europejski Fundusz Społeczny - Wielkopolski 

Regionalny Program  Operacyjny na lata 

2014-2020

Szkoła Podstawowa nr 1

  im. Zofii Urbanowskiej w 

Koninie,  Szkoła 

Podstawowa nr 7 w 

Koninie, Szkoła 

Podstawowa nr 10 im. 

Adama Mickiewicza w 

Koninie, Szkoła 

Podstawowa nr 12 im. 

Stanisława Moniuszki w 

Koninie, Szkoła

  Podstawowa nr 15 im. 

Polskich Olimpijczyków w 

Koninie, Zespół Szkół 

  Górniczo-Energetycznych 

im. Stanisława Staszica w 

Koninie, Specjalny 

Ośrodek Szkolno-

Wychowawczy im. Janusza  

Korczaka w Koninie 

  

      

cel. podniesienie wiedzy i kompetencji  uczniów 

i  nauczycieli

 projekt pt. "Kopalnia kompetencji - rozwój 

edukacji gimnazjalnej na terenie K OSI"  

(rozdz.80195)

2017-2019 51 897,03 441 683,51

10
Wielkopolski Regionalny Program  

Operacyjny na lata 2014-2020
Urząd Miejski w Koninie
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                  2018 rok

Lp. Nazwa programu, cel i zadanie Jednostka organizacyjna Okres 

realizacji Środki budżetu państwa; 

środki własne gminy

Środki z EFS ; 

WRPO, inne

cel: rozwój innowacyjnej gospodarki i 

podnoszenie atrakcyjności inwestycyjnej miasta 

Konina, poprzez poprawę funkcjonowania 

administracji publicznej, co umożliwi 

obywatelom i przedsiębiorcom korzystanie z 

elektronicznych usług publicznych 

projekt pt.  "Wzmacnianie zastosowania TIK w 

Mieście Konin - Integracja i harmonizacja baz 

danych oraz udostępnianie elektronicznych usług 

publicznych"  (rozdz.70005)

2016 - 2018 52 831,22 810 698,79

11.

Europejski Fundusz Społeczny - Wielkopolski 

Regionalny Program  Operacyjny na lata 

2014-2020

Przedszkole nr 32 z 

oddziałami integracyjnymi 

w Koninie

cel: utworzenie 35 nowych miejsc wychowania 

przedszkolnego dla dzieci 3-4 letnich, w tym 1 

dziecko z niepełnosprawnością, poprzez 

zatrudnienie 2 nauczycielek wychowania 

przedszkolnego i podniesienie ich kwalifikacji 

oraz dostosowanie pomieszczeń do potrzeb 

realizacji nowoczesnej edukacji przedszkolnej

projekt pt.  "Małe kroki - duże sukcesy" 

(rozdz.85395)
2018 - 2019 15 312,99 303 960,23

12.

Europejski Fundusz Społeczny - Wielkopolski 

Regionalny Program  Operacyjny na lata 

2014-2020

Urząd Miejski w Koninie

cel: rozwój przedsiębiorczości i zmniejszenie 

bezrobocia poprzez samozatrudnienie 68 osób 

bezrobotnych powyżej  30 roku życia w 

szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy

projekt pt. "Zakładam firmę - wsparcie osób 

chcących rozpocząć działalność gospodarczą na 

terenie K OSI"  (rozdz.85395)

2018 - 2020 49 414,11 280 013,24

13.

Europejski Fundusz Społeczny - Wielkopolski 

Regionalny Program  Operacyjny na lata 

2014-2020

Przedszkole nr 7 "Bolek i 

Lolek" w Koninie
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                  2018 rok

Lp. Nazwa programu, cel i zadanie Jednostka organizacyjna Okres 

realizacji Środki budżetu państwa; 

środki własne gminy

Środki z EFS ; 

WRPO, inne

cel: utworzenie 31 nowych miejsc wychowania 

przedszkolnego dla dzieci 3 i 4 letnich, również 

z niepełnosprawnościami z terenu Miasta Konina

 projekt pt.  "Radosne przedszkole - mądry start"  

(rozdz.85395)
2018-2019 12 080,00 158 236,25

14.
Europejski Fundusz Społeczny - Program  

Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Przedszkole nr 32 z 

oddziałami integracyjnymi 

w Koninie

cel: zmodyfikowanie podejścia do pracy z 

dzieckiem wymagającym wsparcia

projekt pt. "Zrozumieć dziecko" 2018 - 2020 0,00 101 403,55

15.
Program Edukacyjny Erasmus+ Akcja 1 

Mobilność  edukacyjna

Szkoła Podstawowa nr 15 

im. Polskich 

Olimpijczyków w Koninie 

cel :poprawa jakości pracy szkoły

projekt pt.  „Bądźmy w kontakcie – rozwijanie 

kompetencji językowych i podnoszenie 

kwalifikacji zawodowych kadry szkolnej 

(rozdz.80195)

2018-2019 4 972,55 82 112,33

16.
 Wielkopolski Regionalny Program  

Operacyjny na lata 2014-2020

Szkoła Podstawowa z 

Oddziałami Integracyjnymi 

nr 9 im. Bohaterów 

Westerplatte w Koninie 

cel : podniesienie kompetencji kluczowych oraz 

właściwych postaw i umiejętności niezbędnych  

na rynku pracy, rozwijanie indywidualnego 

podejścia do ucznia, 

projekt pt.  „Razem z nami zostań wybitnym 

naukowcem” (rozdz.85395)
31 204,59 220 232,66

Zadania powiatu 236 509,14 1 397 485,25
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                  2018 rok

Lp. Nazwa programu, cel i zadanie Jednostka organizacyjna Okres 

realizacji Środki budżetu państwa; 

środki własne gminy

Środki z EFS ; 

WRPO, inne

1. 
Program Edukacyjny Erasmus+ Akcja 1 

Mobilność  Edukacyjna 

Zespół Szkół Budownictwa 

i Kształcenia Zawodowego  

im. Eugeniusza 

Kwiatkowskiego w Koninie

cel: udział uczniów klas technikum w praktykach 

w firmach, przedsiębiorstwach Wielkiej 

Brytanii, Irlandii, Niemiec

projekt pt. „Europejska mobilność zawodowców 

ZSB Konin”  (rozdz.80195)
2016-2018 0,00 419 998,22

2. 
Europejski Fundusz Społeczny - Program  

Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

 I Liceum  

Ogólnokształcące  im. 

Tadeusza Kościuszki w 

Koninie

cel: wzmocnienie kompetencji zawodowych 

nauczycieli a także nabycie kwalifikacji w 

zakresie języka angielskiego lub języka 

niemieckiego uprawniających do prowadzenia 

zajęć w oddziale dwujęzycznym

projekt  pt. „Dwujęzyczność w I LO przyszłością 

uczniów i nauczycieli”  (rozdz.80195)
2016 -2018 0,00 19 562,14

3.

Europejski Fundusz Społeczny - Wielkopolski 

Regionalny Program  Operacyjny na lata 

2014-2020

Zespół Szkół Górniczo-

Energetycznych im. Stanisława 

Staszica w Koninie,  Zespół Szkół 

Technicznych i Hutniczych im. 

Marii Skłodowskiej-Curie w 

Koninie, Zespół Szkół im. 

Mikołaja Kopernika w Koninie, 

Zespół Szkół Budownictwa i 

Kształcenia Zawodowego im. 

Eugeniusza Kwiatkowskiego w 

Koninie,  Zespół Szkół Centrum 

Kształcenia Ustawicznego im. 

Stefana Batorego w Koninie.

cel: podniesienie kwalifikacji zawodowych 

uczniów/wychowanków szkół i placówek 

oświaty prowadzących kształcenie zawodowe, 

doposażenie pracowni 

i warsztatów szkolnych, doradztwo edukacyjno-

zawodowe dla młodzieży, doskonalenie 

kompetencji nauczycieli i  instruktorów 

praktycznej nauki zawodu  

projekt pt. „Kadry przyszłości – tworzenie 

systemu edukacji ponadgimnazjalnej w K OSI 

zgodnie z potrzebami rynku pracy”  

(rozdz.80195)

2017-2019 143 666,58 747 548,13
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                  2018 rok

Lp. Nazwa programu, cel i zadanie Jednostka organizacyjna Okres 

realizacji Środki budżetu państwa; 

środki własne gminy

Środki z EFS ; 

WRPO, inne

4.
Wielkopolski Regionalny Program  

Operacyjny na lata 2014-2020
Urząd Miejski w Koninie

cel: rozwój innowacyjnej gospodarki i 

podnoszenie atrakcyjności inwestycyjnej miasta 

Konina, poprzez poprawę funkcjonowania 

administracji publicznej, co umożliwi 

obywatelom i przedsiębiorcom korzystanie z 

elektronicznych usług publicznych 

projekt pt.  "Wzmacnianie zastosowania TIK w 

Mieście Konin - Integracja i harmonizacja baz 

danych oraz udostępnianie elektronicznych usług 

publicznych"  (rozdz.71012)

2016 - 2018 90 234,00

5. 
Programu Edukacyjnego Erasmus+ Akcja 1 

Mobilność  Edukacyjna 

II Liceum 

Ogólnokształcące im. K.K. 

Baczyńskiego w Koninie

cel: Podniesienie kompetencji zawodowych i 

językowych nauczycieli oraz wdrożenie 

nowoczesnych technologii i innowacyjnych 

rozwiązań w codziennej pracy dydaktycznej

projekt pt. „Mobilność kadry w celu 

udoskonalenia i zastosowania nowoczesnych 

technologii  informacyjnych i elementów 

dwujęzyczności w II Liceum Ogólnokształcącym 

im. K. K.  Baczyńskiego w Koninie”   

(rozdz.80195)

2018-2019 0,00 175 597,32

6.
Programu ERASMUS+ Akcja 2: Partnerstwa 

strategiczne – współpraca szkół 

 I Liceum  

Ogólnokształcące  im. 

Tadeusza Kościuszki w 

Koninie

cel:  stworzenie młodzieży możliwości 

interkulturowego doświadczenia Europy w wielu 

krajach UE,  rozwijanie umiejętności dyskursu i 

globalnego myślenia o Europie,

projekt  pt. „Questions for Europe? – Answers 

from Europe!” ( „Pytania do Europy ? – 

Odpowiedzi z Europy!”)   (rozdz.80195)

2018 -2020 0,00 20 000,00

7.

Europejski Fundusz Społeczny - Wielkopolski 

Regionalny Program  Operacyjny na lata 

2014-2020

Miejski Ośrodek 

Doskonalenia Nauczycieli 

w Koninie

Strona 7



                  2018 rok

Lp. Nazwa programu, cel i zadanie Jednostka organizacyjna Okres 

realizacji Środki budżetu państwa; 

środki własne gminy

Środki z EFS ; 

WRPO, inne

cel: zwiększenie dostępu do wysokiej jakości 

usług z zakresu całożyciowego doradztwa 

edukacyjno-zawodowego

projekt pt. "Akademia doradztwa zawodowego 

w makroregionie I - woj.  zachodniopomorskie, 

wielkopolskie, kujawsko-pomorskie i 

pomorskie"

2018-2020 2 608,56 14 779,44

RAZEM 598 921,69 4 905 549,01
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